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Czas na remont!!!
Wakacje i urlop wykorzystujemy często nie tylko na odpoczynek. W tym
czasie wielu z nas planuje remont, odświeżenie mieszkań i domów. I po raz kolejny stajemy przed dylematem, jaką farbę wybrać …
Najczęściej sięgamy po farby akrylowe oraz lateksowe, czyli emulsje z dodatkiem żywicy poliakrylowej. To właśnie obecność żywicy sprawia, że są tak trwałe
i elastyczne. Im większe jest jej stężenie,
ONIE 9
tym lepsza jakość emulsji.
WIĘCEJ NA STR
(PSZ)

KROTOSZYN

Prezydent Polski
z wizytą w naszym mieście!
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POLITYKA

Ruszają przygotowania do wyborów

Przed tygodniem na krotoszyńskim
rynku odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Mariusza Witczaka oraz Dariusza Rozuma – radnego powiatowego. Przedstawiciele
Platformy Obywatelskiej poinformowali o rozpoczętym – w związku z jesiennymi wyborami do parlamentu – cyklu spotkań z mieszkańcami.
– Spotykamy się w ramach akcji zorganizowanej przez Platformę Obywatelską. Odwiedzamy wiele miejscowości
gminnych i powiatowych. W trakcie spotkań konsultujemy rozmaite kwestie i nasze propozycje programowe, które ogłosiliśmy w ramach kampanii do Parlamentu
Europejskiego – mówił poseł Witczak. – Bardzo ważnym tematem jest dla
nas służba zdrowia, a zwłaszcza wszystkich nas gorszące przypadki, do jakich dochodzi na SOR-ach. Jesteśmy otwarci

KOBYLIN

Stypendia burmistrza dla najlepszych uczniów
W gminie Kobylin po raz pierwszy
przyznano stypendia burmistrza
za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Wyróżnieni uczniowie zostali uhonorowani w trakcie niedawnej
sesji Rady Miejskiej w Kobylinie.
Aby otrzymać nagrodę w postaci
stypendium, uczniowie musieli spełnić
jeden z określonych warunków: średnia
ocen co najmniej 5,50, zachowanie
wzorowe lub bardzo dobre, finalista lub
laureat konkursu/olimpiady przynajmniej na szczeblu wojewódzkim

przy średniej ocen co najmniej 5,0 lub
wybitne osiągnięcia w jednej z dziedzin
nauki bądź sztuki przynajmniej
na szczeblu wojewódzkim przy średniej
co najmniej 5,0.
W zakończonym właśnie roku szkolnym do otrzymania stypendium kwalifikowało się 37 uczniów. Burmistrz Tomasz Lesiński pogratulował wszystkim
nagrodzonym, którzy swą ciężką i wytrwałą pracą dążą do wyznaczonego przez
siebie celu. Życzył im jeszcze lepszych
wyników w nauce w kolejnych latach, podziękował za piękne reprezentowanie

gminy Kobylin oraz jej promocję podczas
konkursów i zawodów.
Podziękowania za możliwość nagrodzenia – poprzez przyznanie stypendiów – ciężkiej pracy uczniów złożyli stypendyści oraz – w imieniu dyrektorów
szkół – Mariola Wojciechowska. Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów nagrodzonych dzieci, w ramach podziękowania dedykowano utwór, który zaśpiewała – jak zawsze pięknie – Wiktora Łukowiak, niezwykle uzdolniona wokalistka,
laureatka wielu konkursów wokalnych.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

na słuchanie obywateli. Z Dariuszem Rozumem rozmawialiśmy o przygotowaniach krotoszyńskich struktur PO do jesiennych wyborów – przyznał M. Witczak.
Polityk oznajmił, że w wyborach
do senatu będzie wystawiony silny kandydat, który ma szansę wygrać w jednomandatowym okręgu. Jeśli chodzi
o sejm, to PO zamierza postawić na mocnych kandydatów. – Powiat krotoszyński zaprezentuje dwie kandydatury według parytetu – jeden mężczyzna i jedna
kobieta. Nie ukrywam, że stawiamy
na samorządowców, którzy wpisują się
w formułę zjednoczonej opozycji. Samorządowcy powiedzieli, że będą nas
wspierać. Krotoszyn to tak ważny ośrodek, że musi mieć swojego posła i będziemy robić wszystko, żeby tak było – zaznaczył parlamentarzysta.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

Aktualności
KROTOSZYN

Uroczyste otwarcie
nowej siedziby A-T S.A.

W środę, 26 czerwca, przy ul. Rawickiej w Krotoszynie odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Przedsiębiorstwa Handlowego A -T S.A.
Na uroczystość przybyli członkowie
zarządu spółki oraz zaproszeni goście, a pośród nich przedstawiciele
samorządu i wykonawcy inwestycji
oraz lokalne media.
Spotkanie prowadził Paweł Jarmużek,
prezes Zarządu A-T S. A., a obecni byli
także m. in. Adam Tyrakowski – przewodniczący Rady Nadzorczej – oraz Stanisław
Tyrakowski – właściciel. Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia obiektu, czego
dokonał ks. kanonik Stanisław Mieszała.
W sali konferencyjnej prezes opowiedział o historii i rozwoju A-T. Zintegrowane Centrum Logistyczne to duże wydarzenie w dziejach firmy, która istnieje
od 1990 roku. Wcześniej funkcjonowała
przy ul. Zacisze w Krotoszynie. Nowy
obiekt ma powierzchnię 30 000 m2, którą zajmują biura i magazyny. Dodatkowo
firma posiada przy centrum rezerwę 5000 m2, na której w przyszłości mogą powstawać kolejne magazyny.
Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A.
zajmuje się sprzedażą artykułów elektrycznych, oświetleniowych, elektronicznych oraz chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych. Prowadzi sprzedaż
detaliczną i hurtową na terenie całej Polski. W chwili obecnej zatrudnia ponad 800 pracowników, do dyspozycji firmy jest ponad 320 samochodów ciężarowych i osobowych. A-T to 71 placówek
elektryczno-oświetleniowych, 38 hur-

towni elektrycznych, ekskluzywny salon
oświetleniowy Fabryka Światła, sklep wyprzedażowy, salonik A-T EXPRESS oraz
Zintegrowane Centrum Logistyczne.
P. Jarmużek mówił też o problemach,
z jakimi boryka się przedsiębiorstwo,
choć – jak podkreślił – sytuacja na razie
jest stabilna. Okazuje się, że A-T S. A jest
w stanie sanacji po trwających od kilku lat
kontrolach skarbowych. Urząd Skarbowy
podjął także decyzję o zawieszeniu wypłaty 30 milionów złotych za nadpłacony podatek VAT.
– Sytuacja jest dla nas niezrozumiała,
ponieważ kontrole trwają już tyle lat i nie
znaleziono żadnych nieprawidłowości,
zmieniają się zespoły kontrolne i naczelnicy. Sytuacja firmy jest mimo wszystko stabilna, nie pozwala jednak na szeroki rozwój, jaki był jej udziałem do tej pory.
Przedsiębiorstwo musiało zrezygnować
z eksportu swoich towarów na rynki zagraniczne, przez co jej obroty zdecydowanie zmalały. Liczymy jednak, że sprawa ta
zakończy się dla nas pozytywnie – oznajmił prezes Zarządu A-T S.A.
Zaproszeni goście zwiedzili nową siedzibę firmy, obejrzeli pomieszczenia biurowe oraz hale magazynowe. Zaprezentowano także dwa pomieszczenia specjalne:
strefę relaksu oraz sportu. Jest to wyjście
naprzeciw potrzebom pracowników, którzy w trakcie przerwy mogą się zrelaksować lub aktywnie spędzić ten czas.
Na zakończenie uroczystości wszyscy
mogli skosztować okolicznościowego tortu.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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POD NASZYM PATRONATEM

Agrointegracja to rozwój branży rolniczej
W miniony czwartek w siedzibie
Agrointegracja Sp. z o. o. odbyła się
konferencja w ramach III Międzynarodowego Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej, trwającego
od 26 do 28 czerwca. Zaproszeni goście z zagranicy mieli okazję wysłuchać prelekcji m. in. na temat celów
i założeń spółki oraz lokalnych sposobów na rozwój rolnictwa.

KROTOSZYN

Z widokiem na wakacje

Niedawno burmistrzowie Krotoszyna spotkali się z uczniami szkół podstawowych przy wieży obserwacyjno-widokowej. Tam przedstawili dzieciom największe walory naszego
miasta.
Burmistrz Franciszek Marszałek oraz
jego zastępca, Ryszard Czuszke, spotkali
się z uczniami szkół podstawowych nr 4
i nr 5. Celem było pokazanie najmłodszym, jak ciekawie spędzić wakacje
w Krotoszynie. Każdy z uczestników
otrzymał drobny upominek, zawierający
mapę miasta, na której zaznaczone są
miejsca warte zobaczenia, a także pocztówkę z widokiem na ratusz.
Uczniowie zapoznali się również ze
ścieżką
dydaktyczno-przyrodniczą,
na którą składają się cztery punkty z tabli-

cami informacyjnymi o treściach przyrodniczych. Metą ścieżki jest wieża widokowa, na którą na koniec spotkania wszyscy
weszli, by podziwiać panoramę miasta.
Przypomnijmy, że wieża obserwacyjno-widokowa zbudowano została w ramach zadania pod nazwą „Utworzenie
ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą
obserwacyjno-widokową”. Koszt inwestycji wyniósł około 366,5 tys. zł, z czego 180
tys. zł stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Pomysł utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno- widokową ma na celu wdrożenie działań edukacyjnych, które uświadomią
mieszkańcom gminy, jaki potencjał przyrodniczy znajduje się w zasięgu ręki.
(LENA)

Celem forum jest integracja środowiska naukowców ze środowiskiem biznesu
poprzez prezentację wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń
w logistyce.
Pierwszego dnia cykl wykładów przeprowadzono na terenie Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. W czwartek
natomiast uczestnicy udali się do Kuklinowa – do siedziby spółki Agrointegracja,
gdzie powitali ich Wojciech Styburski – jej prezes – oraz Tomasz Lesiński – burmistrz Kobylina. Dzięki prezentacji multimedialnej goście dowiedzieli
się o działaniach Agrointegracji w kwestii
wspierania branży rolniczej.
Spółka powstała na bazie dwóch prężnych firm, zajmujących się doradztwem
rolniczym głównie na obszarze Wielkopolski – Agro-Fundusze Jarosław Walczak
oraz Styburski & Goliński Fundusze Unijne. Głównym jej celem jest integracja środowisk rolniczych poprzez m. in. zakładanie
i prowadzenie grup producenckich. Obecnie Agrointegracja obsługuje ponad 30
grup producentów trzody, bydła opasowe-

go, mleka, buraków cukrowych, zbóż i rzepaku. Nie wyklucza także współpracy z rolnikami specjalizującymi się winnych rodzajach produkcji. Swoimi usługami zagospodarowuje takie obszary jak księgowość, prawo rolne czy pełne doradztwo w zakresie
ARiMR, Ministerstwa Rolnictwa, KOWR.
Inspiracją do utworzenia firmy była
chęć pomocy grupom producenckim, powstałym w poprzednich perspektywach
finansowych PROW 2007-2013
oraz 2004-2006. Grupy, które wtedy zostały utworzone, nie do końca były świadome swoich zobowiązań. Gdy w grudniu 2015 zmieniła się ustawa o grupach
producenckich, większość tych grup popadła w tarapaty, ponieważ nie realizowały zasad i wymogów, które wynikały z programu. Uszczelnienie przepisów w 2015
roku doprowadziło do wstrzymania płatności dla tych podmiotów. Dzięki wspólnym działaniom udało się pomóc rolnikom w rozwiązaniu tego problemu.
Kolejnym punktem konferencji był wykład Jan Žukovskisa z Wydziału Rozwoju

Biogospodarki Uniwersytetu Vytautas Magnus na Litwie. Prelekcja zatytułowana była:
„Osiągnięcia izadania producentów rolnych
i ich organizacji: przypadek Litwy”. Słuchacze dowiedzieli się, wjakich gałęziach rolnictwa specjalizuje się nasz wschodni sąsiad, jaki ma potencjał i szanse rozwojowe.
Po cyklu wykładów uczestnicy forum udali się do miejscowości Bułaków,
żeby złożyć wizytę u jednego z członków
grupy producentów mleka, która współpracuje z firmą Agrointegracja. Młody
rolnik zaprezentował nowoczesną oborę,
która została wybudowana ze środków
pomocowych. Odwiedzających bardzo
mocno zaintrygował fakt, że obecnie oborę można zarządzać z poziomu smartfona. Została przedstawiona nowoczesna
aplikacja do zarządzania stadem, którą
dostarcza Polska Federacja Hodowców
i Producentów Bydła Mlecznego.
Wydarzeniem podsumowującym
drugi dzień III Międzynarodowego Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej był wyjazd do zakładów przetwórstwa mlecznego Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej Gostyń. Tam zostały zaprezentowane procesy technologiczne oraz
produkty, które cieszą się bardzo wysoką
renomą. Jest to wysoka gama produktów,
które są wytwarzane bez żadnych dodatków ulepszających i wydłużających trwałość. Spółdzielnia Mleczarska Gostyń
współpracuje m. in. z dostawcami z grupy
producentów w ramach Agrointegracji.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ROZRYWKA

IRA na Dniach Kobylina!

W ostatni weekend czerwca odbyły
się Dni Kobylina. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Na scenie oprócz lokalnych artystów wystąpił słynny zespół IRA.
W sobotę tradycyjnie przeprowadzono zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie
oraz Mistrzostwa Gminy w Rzucie Beretem. Tego dnia dla licznie przybyłych
mieszkańców wystąpili zespół No Way,
raper Filipek, grupa Lorem oraz oczekiwana przez wszystkich gwiazda, czyli
IRA z charyzmatycznym wokalistą, Arturem Gadowskim. Tłumy fanów pod sce-

ną z pewnością nie były zawiedzione.
Zwieńczeniem pierwszego dnia była zabawa taneczna z zespołem Bliźniaki.
W niedzielę można było oddać krew.
Nie zabrakło tradycyjnego wylotu gołębi.
Na scenie pojawili się m. in. dzieci
z przedszkoli, Elżbieta Siama, Łagiewniczanie, Orkiestra Dęta, duet Próba Czasu
i Przyjaciele, Tacy Nie Inni czy Pinokio
Brothers. Swoje umiejętności zaprezentowali przedstawiciele UKS Ukemi i KS Tiger oraz członkowie 12 Wielkopolskiej
Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, których pokaz umiejętności samoobrony wywarł wielkie wrażenie. Można było też
obejrzeć zabytkowe samochody i motocy-

kle. Przygotowano oczywiście wiele stoisk
gastronomicznych, a dla dzieci dostępny
był mały lunapark.
Impreza została zorganizowana
z wielką pompą, ale nie obyło się bez
zgrzytu. Jak poinformowali nas organizatorzy, w tym również burmistrz Tomasz
Lesiński, przedstawiciele mediów mieli
rzekomo zakaz wstępu na teren bezpośrednio pod sceną, a przed barierkami, tłumacząc to względami bezpieczeństwa itp.
Tak więc dziennikarzowi z naszej gazety
kategorycznie zabroniono tam wchodzić.
Nie pozostało mu więc nic innego jak dostosować się do wytycznych. Ale – jak się
później okazało – wpuszczeni zostali tam
przedstawiciele innych krotoszyńskich
mediów. Wygląda więc na to, że są – cytując klasyka – równi i równiejsi...
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA I FILM
na www.glokalna.pl

MUZYKA

Sukces krotoszyńskiego duetu w Dobrzycy
IV Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Muzycznych „AleMuzaFest”
wygrał krotoszyński zespół Konsa &
The Tripper. Była to już ostatnia edycja konkursu.
Konkurs odbył się w Dobrzycy i stanowił jeden z punktów programu dni miasta.
W szranki stanęło dziesięć zespołów, a pośród nich trzy z powiatu krotoszyńskiego.
Duet Konsa & The Tripper, czyli
Wiktoria Wujczyk i Przemysław Bochna,
zdobył serca jurorów poprzez połączenie
muzyki elektronicznej ze wspaniałym

FOT. M. Szyndrowski

6

głosem wokalistki, która znana jest w Krotoszynie z występów solowych i zespołowych. Występuje m. in. w grupie Positive.
Za zajęcie pierwszego miejsca krotoszyński duet zdobył nagrodę pieniężną
i możliwość nagrania singla w profesjonalnym studiu nagrań w Jarocinie.
Drugą lokatę przyznano metalowej
kapeli Last Riot z Pniew (powiat szamotulski), a trzecią dobrzyckiemu zespołowi
Summer. Nasz powiat reprezentowały
jeszcze grupy Folklor Błonie oraz Tacy
Nie Inni.
(LENA)

Wydarzenie
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KROTOSZYN

Prezydent Polski z wizytą w naszym mieście!
W poniedziałek, 24 czerwca, do Krotoszyna przyjechał Prezydent RP Andrzej Duda. Na krotoszyńskim rynku
spotkał się z mieszkańcami oraz
przedstawicielami
samorządu.
W swoim wystąpieniu prezydent poruszył wiele istotnych dla naszego
kraju tematów.
W imieniu władz samorządowych
głowę państwa na Ziemi Krotoszyńskiej
przywitał burmistrz Franciszek Marszałek, który w swojej przemowie scharakteryzował założenia idei współdziałania
w działalności krotoszyńskiego samorządu.
– Spotkanie z prezydentem Polski
jest wydarzeniem, które każdy z nas, niezależnie od sympatii politycznych, długo
będzie pamiętał – zaznaczył burmistrz. – Wysłuchamy dziś chętnie, co
będzie miał do powiedzenia i podzielimy
się naszymi spostrzeżeniami. W Krotoszynie stawiamy na współdziałanie. Dążymy do tego, żeby rozbudzać wśród
mieszkańców poczucie współodpowiedzialności za stan i rozwój gminy. Bo z takiego poczucia rodzi się ich dojrzałość
i gotowość do współpracy wszystkich ze
wszystkimi. Dlatego dbamy o dobre relacje z przedstawicielami przemysłu, rolnictwa, organizacji pozarządowych, młodzieżowych i seniorskich. Aby uwolnić
energię, pomysłowość i kreatywność ludzi związanych bezpośrednio z samorządem, dajemy jak najwięcej swobody samorządowym instytucjom, sołectwom
i radom osiedli – stwierdził F. Marszałek.
Wspomniał także o szerokiej współpracy
z gminami województwa wielkopolskiego oraz miastami partnerskimi za granicą.
Prezydent Andrzej Duda serdecznie
podziękował za niezwykle miłe przyjęcie
w naszym mieście. – To jest tutaj, na tej
ziemi, wielka tradycja – ta obywatelskość, to myślenie o sprawach krajowych – mówił. – Oczywiście, myślenie
także przez pryzmat swoich interesów
i uwarunkowań lokalnych. Ale w tym roku obchodzimy stulecie odzyskania

przez Polskę niepodległości – oczywiście
umownie. Wszyscy pamiętamy, że w roku 1919 jeszcze trwało powstanie wielkopolskie. Powstanie, które zakończyło
się pięknym, wspaniałym sukcesem – Wielkopolska stała się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej. I stała się
nią bezapelacyjnie, dlatego że tak zdecydowana była postawa mieszkających tu
ludzi. To Państwa pradziadkowie, dziadkowie, rodzice tę Polskę dla nas wszystkich odzyskali. I za to także dzisiaj – jako
Prezydent Rzeczypospolitej – chciałem
Państwu, mieszkańcom Krotoszyna i tej
ziemi, z całego serca podziękować. Dziękuję za to, jakie są tutaj pokolenia. Dziękuję, że pamiętacie o tamtym wielkim
czynie patriotycznym. Że pamiętacie także o tym, w jaki sposób do tego doprowadzono. Że była to wytrwała, spokojna praca organiczna, działanie przemyślane. Że
była to cała długoletnia organizacja polskiego życia pod zaborami – organizowano kluby, odbywały się spotkania, uczono
polskiego języka, ugruntowano i tworzono polską kulturę, czyniono wszystko to,
co było tak niezwykle ważne. Powstawały
wtedy pierwsze zręby polskiej bankowości. To działo się właśnie tutaj, na tej zie-

mi. To właśnie tutaj budowano wzorce
tego, co dzisiaj nazywamy przedsiębiorczością, a z czego dzisiaj jesteśmy dumni. I mówimy, że chcielibyśmy, by tak
rozwijała się cała Polska. To właśnie ta ziemia! – oświadczył prezydent.
Jak podkreślił, obecnie nasz kraj bardzo szybko się rozwija i zbliża się do takiego poziomu życia, jaki jest na Zachodzie.
Najważniejszą kwestią dla głowy państwa
jest jednak fakt, iż państwo wspiera najmniejszą komórkę społeczną, czyli rodzinę. Przekonywał, że to rodzina stanowi
o trwałości i przyszłości społeczeństwa. – Cieszę się, że jesteście teraz wspierani także przez polskie państwo, polskie
władze poprzez różnego rodzaju programy, spośród których oczywiście na samym początku wymieniamy zawsze 500+ – powiedział.
A. Duda nawiązał również do spraw
europejskich, jednocześnie dziękując
mieszkańcom, którzy w maju poszli zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Gdy rozmawiamy o Europie, ludzie mówią: „tak, idźmy do Europy, bądźmy z Europą, musimy być proeuropejscy”. I to jest właśnie Europa! To
jest właśnie proeuropejskość! Wszędzie
na zachodzie Europy są tego typu progra-

my wspierające rodzinę. One właśnie stanowią kwintesencję społecznej gospodarki rynkowej, w której następuje sprawiedliwy podział dóbr. Bo to nie jest żaden
prezent, to nie jest żadna jałmużna. To
jest coś, co służy budowaniu fundamentów państwowości, budowaniu polskiego
społeczeństwa – coś, co się po prostu polskiej rodzinie należy. To jest coś, co powinno być od dawna – przyznał A. Duda,
dodając przy tym, że nie byłoby takiej pomocy ze strony państwa, gdyby nie mądra
polityka fiskalna, czyli uszczelnienie systemu podatkowego, zwłaszcza jeśli chodzi o wyłudzenia VAT.

Prezydent poruszył także temat bezpieczeństwa naszego kraju i współpracy
ze Stanami Zjednoczonymi. – Oczywiście, cieszę się, że na naszym terytorium
będą kolejni żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, bo to wzmacnia nasze bezpieczeństwo – oznajmił. – Dzisiaj jesteśmy
cały czas na etapie budowania, modernizowania naszej armii, kupowania dla niej
nowoczesnego wyposażenia, żeby się pozbyć resztek posowieckiego sprzętu, który nijak nie pasuje do standardów NATO. Chcemy te kontakty rozwijać. Mam
nadzieję, że będziemy w ten właśnie sposób budowali potencjał Rzeczypospolitej.
Potrzebujemy dywersyfikacji dostaw takich surowców jak gaz, żebyśmy nie brali
go tylko ze Wschodu, bo to jest zwyczajnie niebezpieczne. Nasz wschodni sąsiad
traktuje gaz jak broń polityczną. Nie możemy się zgodzić na to, by być zależnymi
od takiej broni politycznej. W związku
z tym dywersyfikacja dostaw jest nam
ogromnie potrzebna.
Po przemówieniu prezydent Andrzej Duda postanowił porozmawiać
z mieszkańcami Krotoszyna, którzy
chętnie robili sobie z nim pamiątkowe
zdjęcia. Później wizyta przeniosła się
do krotoszyńskiego ratusza, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami
władz samorządowych, radnymi oraz
parlamentarzystami.
W części nieoficjalnej wizyty prezydent odwiedził krotoszyński kościół farny, dzień wcześniej wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. W ciągu kilkunastu minut spędzonych w murach świątyni proboszcz oprowadził Andrzeja Dudę
i wręczył mu upominki związane z kościołem oraz spinki do koszuli z krzyżem
jerozolimskim. Prezydent natomiast obdarował świątynię przepięknym trybularzem. Po godzinie 21.00 A. Duda udał się
na krotoszyński stadion, skąd helikopterem odleciał do Warszawy.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA i FILM
na www.glokalna.pl
i www.facebook.com/glokalna
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SULMIERZYCE

Zabawa w pełnym słońcu

BANK SPÓŁDZIELCZY

Podziękowania za udział w SKO
Kolejny rok szkolny przeszedł do historii. W dniu jego zakończenia podziękowania otrzymali uczniowie i opiekunowie Szkolnych Kas Oszczędności, prowadzonych przez Bank
Spółdzielczy w Krotoszynie.

Bank nagrodził uczniów za aktywny
udział w SKO oraz opiekunów za promowanie idei oszczędzania w ośmiu lokalnych
szkołach
podstawowych – w Baszkowie, Kobylinie, Kuklinowie, Orpiszewie, Roszkach, Smoli-

KOBYLIN

Radni byli jednogłośni

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej
w Kobylinie przyjęto raport o stanie
gminy i sprawozdanie z wykonania

budżetu za 2018 rok. Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum
zaufania i absolutorium.

SP NR 1 KROTOSZYN

Mój wymarzony zawód

W czerwcu Stowarzyszenie Sympatyków Krotoszyńskiej Jedynki oraz
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Po-

wstańców Wielkopolskich w Krotoszynie zorganizowały I Gminny Konkurs „Mój wymarzony zawód”. Zada-

cach, Sulmierzycach i Zdunach. W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego przedstawiciele BS w Krotoszynie
wręczyli dzieciom dyplomy i upominki,
a nauczycielom podziękowania. Jednocześnie zachęcali do aktywnego uczestnictwa w SKO wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.
(ANKA)

Do raportu nie zgłoszono żadnych
uwag. W związku z powyższym Rada
Miejska udzieliła burmistrzowi Tomaszowi Lesińskiemu wotum zaufania. Kolejnym punktem było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
w minionym roku. Radni jednogłośnie je
zatwierdzili.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
odczytał wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi i po zapoznaniu się
z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej radni ponowie byli jednomyślni.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

niem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Konkurs zorganizowano przy wsparciu Urzędu Miejskiego oraz Powiatowego
Urzędu Pracy w Krotoszynie. Pierwsze
miejsce zajął Tymoteusz Ratajczyk (SP
nr 1 w Krotoszynie), wyprzedzając Weronikę Kaźmierczak (SP nr 7 w Krotoszynie) i Amelię Płaczaszek (SP nr 1 w Krotoszynie). Wyróżnienie przyznano Mateuszowi Kościółkowi (SP w Benicach).
W jury znalazły się m. in. Katarzyna Nowacka z Powiatowego Urzędu Pracy oraz
Patrycja Szyman z Młodzieżowego Centrum Kariery w Krotoszynie.
(ANKA)

W Sulmierzycach w miniony weekend zorganizowano święto miasta.
Przy pięknej, letniej pogodzie mieszkańcy miło spędzili czas, świetnie
się bawiąc. W tym roku na scenie
dominowało disco-polo. Wystąpiły
zespoły Skaner oraz Veegas. Pierwszego dnia na imprezie gościło Radio Eska.
Sobota rozpoczęła się od pokazu tanecznego zespołu z Sulmierzyckiego Domu Kultury i dzieci z miejscowego
Przedszkola Publicznego. Swoje umiejętności zaprezentowali zapaśnicy LKS Ceramik. Na scenie natomiast wystąpili Ta-

cy Nie Inni, Kapela znad Baryczy oraz
gwiazda wieczoru – grupa Skaner.
Na zakończenie pierwszego dnia odbyła
się dyskoteka z udziałem Macieja Staniaka z Radia Eska.
W niedzielę wystąpiły zespół Maraquja oraz orkiestra dęta Sulmierzyckiego
Domu Kultury. Tradycyjnie zorganizowano także wyścig „dzików”, czyli pojazdów
trzykołowych. Wiele ciekawych gadżetów
można było wygrać w loterii fantowej.
Wieczorem zagrały zespoły Lorem i Veegas, a Dni Sulmierzyc zakończyła zabawa
taneczna z TK Music.
(NOVUS)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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ROZDRAŻEW

Filip Lato na letnie świętowanie

W miniony weekend odbyły się Dni
Gminy Rozdrażew. Gwiazdą imprezy
był Filip Lato.
Dwudniowe obchody rozpoczęły się
w sobotę zabawą taneczną z zespołem X-Dance. Oficjalna część imprezy miała
miejsce w niedzielę. Przed uroczystym
otwarciem, podczas parady, można było
podziwiać pojazdy bezsilnikowe, wykonane przez uczestników konkursu

„Na straży bezpieczeństwa”.
Artystyczne prezentacje w wykonaniu placówek oświatowych gminy zachwyciły widownię. Przeprowadzono
również turniej sportowo-rekreacyjny sołectw. Najmłodsi mogli oczywiście liczyć
na mnóstwo atrakcji, przygotowanych
przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
Rozdrażew. Swoje umiejętności zaprezentował rozdrażewski klub karate. Iluzjonista Roman Roszyk zaskoczył uczestników

imprezy pokazem „Z zaczarowanej walizki”. Na scenie wystąpiła też grupa Ale Babki. Gwiazdą wieczoru był Filip Lato z zespołem, znany m. in. z występów w Sound 'n' Grace. Wieczorem podziwiać
można było widowisko „Master of Time”
w wykonaniu Teatru Ognia INFERNAL.
Dni Rozdrażewa zakończyła zabawa taneczna, którą prowadził Dj Daxior.
(LENA)

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl
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Krotoszyn ma bazylikę!
W niedzielę, 23 czerwca, w Kościele
pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie odprawiona została uroczysta
Msza św. z okazji wyniesienia krotoszyńskiej fary do godności Bazyliki
Mniejszej. Liturgię sprawował arcybiskup Stanisław Gądecki – metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W ramach
tego doniosłego wydarzenia na krotoszyńskim rynku wystąpiła Eleni,
a wieczorem w farze można było posłuchać koncertu organowego.
Słowo powitania na początku Mszy
świętej do wszystkich wiernych skierował
ks. bp. Edward Janiak, który zauważył, że
to radosne i podniosłe wydarzenie zostało
poprzedzone bardzo przykrą wiadomością
o tragicznej śmierci ks. kan. Dariusza Kowalka. Biskup zarządził w całym Krotoszynie żałobę od poniedziałku aż do soboty.
– Wyrażam wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za wyniesienie krotoszyńskiej fary do godności bazyliki. Wiąże
się to z jej wyjątkowym znaczeniem
z punktu widzenia historii, liturgii oraz
prowadzonej działalności duszpasterskiej – zaznaczył biskup. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-

mentów z 10 maja 2019, nadający Kościołowi pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie tytuł Bazyliki Mniejszej, odczytał bp Łukasz Buzun.
– Na prośbę Jego Ekscelencji Edwarda Janiaka, Biskupa Kaliskiego, przedłożoną w piśmie z dnia 3 grudnia 2018 roku, wyrażającą życzenie duchowieństwa
oraz wiernych Kongregacja Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, na mocy
szczególnych uprawnień udzielonych jej
przez Ojca Świętego Franciszka, nadaje
Kościołowi Parafialnemu pw. Św. Ja-

na Chrzciciela w Krotoszynie zaszczytny
tytuł Bazyliki Mniejszej wraz ze wszystkimi przysługującymi prawami i przywilejami liturgicznymi, przy równoczesnym
zachowaniu wskazań, które powinny być
przestrzegane, zgodnie z Dekretem o Tytule Bazyliki Mniejszej, wydanym 9 listopada 1989 roku – napisano w dekrecie.
W homilii ks. abp Gądecki bardzo
dokładnie przedstawił wszystkim zebranym, jakie przywileje i obowiązki wiążą
się z tytułem bazyliki. Jak zaznaczył,
po raz pierwszy taki tytuł nadał papież
Pius VI Kościołowi Św. Mikołaja w Tolentino w 1783 r. Dekret Kongregacji Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów – zatytułowany
„Domus
Ecclesiae”
(9.11.1989) – wspomina, iż papieże obdarzają tym tytułem kościoły wyróżniające się wartością kulturową i duszpasterską, posiadające ściślejszy związek z Katedrą Św. Piotra w Watykanie.
Po uroczystej mszy wszyscy uczestnicy udali się przed wejście do kościoła,
gdzie arcybiskup w otoczeniu asysty dokonał poświęcenia tablicy informującej
o tytule Bazyliki Mniejszej.
Bazylika pw. Św. Jana Chrzciciela stała się trzecim kościołem w Diecezji Kaliskiej, któremu będzie przysługiwać ta
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godność. Dwa pozostałe to Narodowe
Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu oraz
Bazylika pw. Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Twardogórze.
Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela
w Krotoszynie pochodzi z XVI w. Kasztelan poznański Jan Rozdrażewski w 1592
roku rozpoczął budowę pierwszej świątyni murowanej w Krotoszynie z przeznaczeniem dla Braci Czeskich. Kościół został ukończony w 1597. Po śmierci fundatora w 1600. wdowa po nim, Katarzyna z Potulickich, przeszła na katolicyzm
i przekazała świątynię katolikom. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 10
czerwca 1601, biskup poznański Wawrzyniec Goślicki dokonał konsekracji kościoła. Od tego momentu świątynia pw.
św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie pełniła funkcję kościoła parafialnego.
Na bogate wyposażenie kościoła miał
wpływ syn fundatora, Jan, a także jego potomek, Jakub. Manierystyczny ołtarz
główny powstał około 1630. Do najstarszych ołtarzy bocznych należą Matki Bożej Literackiej (1631) i Matki Bożej Różańcowej (konsekrowany w 1643).
Do najstarszych zabytków kościoła należy
grupa figur na belce tęczowej
z I ćw. XVII w., ambona o cechach manierystycznych i późnorenesansowych
z 1645, chrzcielnica barokowa z czarnego
marmuru z miedzianą czaszą z 1647.
Podczas okupacji niemieckiej kościół
zamieniono na magazyn wojskowy, a wy-

posażenie zdewastowano. Po zakończeniu II wojny światowej świątynia i życie
parafialne wymagało odbudowy. Prace remontowe rozpoczął ks. Franciszek Winiecki, a kontynuował je kolejny proboszcz – ks. Teodor Kaczmarek.
Na szczególne uznanie zasługuje renowacja kościoła i jego wyposażenia, której dokonał ks. Franciszek Jeliński. Fara została
wzbogacona o nowe stylizowane konfesjonały i obraz Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy. W 1956 r. ściany w części
przy sklepieniu zostały przyozdobione 12
malowidłami scen biblijnych autorstwa
Wacława Taranczewskiego. W 1966 ks.
Wiktor Miedziński z okazji Milenium
Chrztu Polski umieścił w kościele nowe
dzwony jako wotum wdzięczności.
W 2000 ks. Kazimierz Ciszewicz odnowił główny ołtarz i przygotował boczną
kaplicę św. Ekspedyta do całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. W latach 2004-2013 ks. Adam Modliński dokonał gruntownego remontu kościoła
i bocznych ołtarzy. W 2014 staraniem ks.
Aleksandra Gendery kaplicy adoracji
Najświętszego Sakramentu nadano imię
św. Jana Pawła II i zamontowano nowy
witraż z wizerunkiem świętego. W 2016
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski bp
Edward Janiak poświęcił nowy ołtarz
i ambonę, zbudowane jako wotum
wdzięczności.
MICHAŁ KOBUSZYŃSKI

FOTOGALERIA na www.glokalna.pl

Sport

15

PIŁKA NOŻNA

Rozgrywki młodych adeptów futbolu

Akademia Talentów w Niemczech

FOT. GOS Koźmin Wlkp.

PIŁKA NOŻNA

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie
Wlkp. zorganizował turniej Koźmin
Cup 2019. Rozgrywki toczyły się
w trzech kategoriach.
Koźmiński turniej przyciągnął ponad 200 młodych adeptów futbolu, którzy rywalizowali w kategoriach skrzatów
(2012 i młodsi), żaków (2010 i młodsi)
oraz orlików (2008 i młodsi).
W najmłodszej kategorii walczyło
pięć drużyn. Po rozegraniu wszystkich
spotkań okazało się, że pierwsze miejsce
zajął team GKS-u Jaraczewo. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Antonio
Jarocin, Pionier Baranów, GOS Koźmin
Wlkp. i Wisła Borek.

W żakach rywalizowało osiem ekip.
Triumfował Maraton Czajków, wyprzedzając GKS Jaraczewo, Zjednoczonych
Pudliszki, LKS Gołuchów, Wisłę Borek,
Pioniera Baranów, GOS Koźmin
Wlkp. II i GOS Koźmin Wlkp. I.
W kategorii orlików najlepszy był pierwszy zespół Astry Krotoszyn. Kolejne miejsca
zajęły GOS Koźmin Wlkp.I, LKS Gołuchów,
Orzeł Mroczeń, GOS Koźmin Wlkp. III,
Astra Krotoszyn II i GOS Koźmin Wlkp. II.
W każdej kategorii organizatorzy wyróżnili najlepszego zawodnika i bramkarza
oraz króla strzelców. Ponadto każdy z trenerów wskazał na jednego gracza swojej
drużyny, który szczególnie wyróżnił się
podczas turnieju.
(LENA)

Krotoszyńskie orliki z Akademii Talentów wraz z kadrą okręgu kaliskiego reprezentowały nasz kraj w XXII
edycji Internationales Jugendfussballturnier DDS CUP 2019. Pogoda
pokrzyżowała zaplanowany przebieg
zawodów.
19 czerwca 23 adeptów Akademii
Talentów wyruszyło na kilkudniową wyprawę do Ludwigsburga. W czwartek
przed południem młodzi piłkarze
po długiej podróży zostali zakwaterowani w obiekcie TSV Grunbuhl. Tam
w pełni korzystać mogli z hali i basenu.
Do dyspozycji mieli także boiska z nawierzchnią sztuczną i naturalną. Między

treningami nie zabrakło czasu na rozrywkę. W piątek piłkarze odwiedzili park
rozrywki Erlenispark Tripsdrill, położony ok. 35 km od Stuttgartu. Pogoda
sprzyjała korzystaniu ze wszystkich
atrakcji parku.
W sobotę przyszedł czas na rozgrywki, które w pierwszej części turnieju toczyły się w trzech grupach. Ekipę AT podzielono na dwa zespoły, nad którymi
czuwał trener Renato Ziemiec.
Pierwszy team AT trafił do grupy Tiger i zanotował jedno zwycięstwo (1: 0
z TSV Ludwigsburg), jeden remis (0: 0
z VFL Sindelfingen) oraz trzy porażki
(0: 4 z FV Lochgau, 0: 4 z SpVgg Cannstatt i 0: 6 z SV Fellbach).

W grupie Baren drugi zespół AT odniósł cztery wygrane (3: 0 z TSV Grunbuhl, 3: 0 z TSV Leutenbach, 2: 0
z Young Boys i 5: 0 z SC Stammheim)
oraz przegrał 1: 2 z PolyFoot.
Niestety, rozgrywki zostały przerwane przez burzę. Po godzinnej przerwie organizatorzy, przez wzgląd na bezpieczeństwo uczestników, podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. W niedzielę rozegrano miniturniej, w którym udział wzięły dwie drużyny Akademii Talentów Krotoszyn, dwa zespoły OZPN Kalisz oraz
PolyFoot z Belgii. Zwyciężyli piłkarze
z kaliskiego OZPN Kalisz, prowadzeni
przez trenera Huberta Wronka.
(LENA)
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SIATKÓWKA PLAŻOWA

Brąz Kaczmarka w Płocku!

Rywalizację w Płocku rozpoczęli
od pewnego zwycięstwa – w dwóch partiach – nad gospodarzami, czyli duetem
Maziarek / Lewicki. Kolejnymi rywalami
byli bardzo dobrze im znani Andrysowie,
z którymi na co dzień mają okazję trenować. Kaczmarek i Sdebel tym razem musieli uznać wyższość przeciwników.
Po tej porażce zostali przeniesieni
na prawą stronę drabinki. Pojedynek z Kałużą i Lewandowskim był bardzo zacięty,
a o zwycięstwie Kaczmarka i jego kolegi
zdecydował dopiero trzeci set. Kolejne
zwycięstwo odnieśli nad Lechem i Zdybkiem, tym razem w dwóch setach.
Drugi dzień zawodów Kaczmarek
i Sdebel rozpoczęli konfrontacją o półfinał z duetem Kapuśniak / Czubiński.
Walka była bardzo wyrównana, ale ostatecznie wyszli z niej zwycięsko Sebastian
i Adrian – 2: 1 (19: 21, 21: 18, 16: 14).
Półfinałowymi rywalami byli Brożyniak

FOT. Foto Sebol

22 czerwca Sebastian Kaczmarek
w parze z Adrianem Sdeblem rywalizowali w Płocku w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Seniorów. Krotoszynianin i jego boiskowy partner zakończyli zawody na trzecim miejscu.

i Janiak. To oni wygrali pierwszą partię.
W drugiej lepszy był team Kaczmarka, ale
w tie-breaku ponownie górą byli przeciwnicy.
W meczu o brąz Kaczmarek i Sdebel
zmierzyli się z Ociepskim i Malcem. Nasi
siatkarze pierwszą partię wygrali 22: 20.
Od połowy drugiego seta ich przewaga
stawała się coraz wyraźniejsza. Kaczmarek świetnie bronił, a Sdebel skutecznie
blokował. W efekcie druga partia także
należała do nich i zajęcie trzeciej lokaty
stało się faktem.
– Cieszymy się bardzo, że zdobyliśmy brązowe krążki – mówi Sebastian
Kaczmarek. – Po nieco kiepskim starcie

sezonu doczekaliśmy się pozytywnego rezultatu. Cały turniej był dla nas bardzo
ciężki. Rozegraliśmy siedem meczów
w dwa dni, dużo spotkań kończyło się wynikiem 2: 1. Zazwyczaj przegrywaliśmy
w nich pierwszego seta i musieliśmy gonić wynik. Mamy nadzieję, że ten sukces
doda nam dodatkowej motywacji do dalszych ciężkich treningów, a to przełoży się
na kolejne dobre wyniki. Płock ponownie
okazał się szczęśliwy dla mnie. Serdecznie
dziękujemy naszym partnerom – firmie
Las-Kalisz Sp. z o. o., Delikatesom Korona
oraz Jakubowi Nawratowi Usługi Transportowe – dodaje krotoszyński siatkarz.

W niedzielę na ślubnym kobiercu stanął
nasz wieloletni, były już, współpracownik
– Grzegorz Nowak.
Życzymy wszystkiego dobrego
na nowej drodze życia.

(ANKA)

KARATE

SUMO

Jedenaście medali naszych kadetów Zawodnicy Shodana zdobyli Czechy
Osiem medali przywieźli reprezentanci UKS Shodan Zduny z międzynarodowego turnieju Pardubice
Open 2019 – 7 International Karate
Lions Cup. W zawodach startowało 750 karateków z 18 państw.

Bardzo dobrze spisali się przedstawiciele Towarzystwa Atletycznego Rozum na Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów w Sumo, zdobywając
dziewięć medali. Dwa krążki wywalczyły z kolei przedstawicielki UKS
Samson Kobylin.
Na mistrzostwach w Bielawie rywalizowało 195 sumoków z 30 klubów z całej
Polski. Walczyli nie tylko o medale mistrzostw Polski, ale także o punkty rankingowe do reprezentacji kraju na mistrzostwa Europy, które odbędą się
na Węgrzech we wrześniu.
Z krotoszyńskiej ekipy Zuzanna Krystek była najlepsza w kat. +70 kg oraz

w open, Tymoteusz Ratajczyk zgarnął
brąz w kat. 55 kg, Mikołaj Wiśniewski wywalczył srebro w kat. 75 kg, Mikołaj Mrowiński był trzeci w kat. 75 kg i w open, Jakub Dąbrowski stanął na najwyższym
stopniu podium w kat. 85 kg, a Gabriel
Szydłowski nie miał sobie równych w kat
+95 kg oraz w open.
Krotoszyński klub zajął pierwsze
miejsce w klasyfikacji punktowej mistrzostw. Z kolei kadetki UKS Samson były w klasyfikacji łącznej drugie. Kobylińskie zawodniczki dwa razy stawały na podium – Aleksandra Haremza była trzecia
w kat. 60 kg, a Agata Jarka zdobyła brąz
w open.
(LENA)

Szymański, który nie miał sobie równych
w kata disabilities. Na najwyższym stopniu podium stanął także Jarosław Adamski – w kata masters powyżej 45 lat. Z ko-

W kata dziewcząt 8-9 lat zdunowianki
zajęły miejsca 2-5. Srebro zdobyła Marta
Streubel, brąz zgarnęły Nadia Duczmal
iZuzanna Szymańska, azapodium znalazła
się Natasza Adamska. Z kolei w kata drużynowym 9 lat i młodszych Marta, Zuzanna
i Natasza okazały się bezkonkurencyjne.
Z pierwszego zagranicznego startu
od razu złoty krążek przywiózł Nikodem

BIEGI

Rodzina Jadczaków na trasach
Trzy starty w dwa dni zaliczyła rodzina Jadczaków, reprezentująca Krotoszyńską
Grupę
Biegową.
W dniach 15-16 czerwca rywalizowali w Zdunach, we Wrocławiu
i w Miejskiej Górce.
W VI Biegu o Zdunowskiego Kafla
Anita i Monika były najlepsze w swoich
kategoriach – odpowiednio w K40 i K16.
Tego samego dnia młoda zawodniczka
wraz z tatą udała się na nocny półmaraton

do Wrocławia. Jak podkreślili, oprawa
biegu była wspaniała, a kibice dopingowali na całej trasie i wszystko było dopięte
na ostatni guzik. W tych zawodach liczyły się udział i dobra atmosfera.
Kolejny dzień do start Moniki i Anity
w I Biegu Górków w Miejskiej Górce. Mimo zmęczenia panie znów osiągnęły
świetne wyniki. Córka była pierwsza
w kategorii K16, a mama zajęła drugą lokatę w K40.
(ANKA)

lei Zofia Duczmal, Anna Streubel i Marta
Streubel zdobyły brąz w kata drużynowym U'14, a Klaudia Swat, A. Streubel
i Z. Duczmal zajęły trzecie miejsce w kumite drużynowym U'14. W kumite
U'14 – 50 kg K. Swat była piąta.
(LENA)

